1. Omgaan met elkaar

Ik zeg tegen iedereen elke dag een goeie dag.

Ik laat iedereen meespelen.

Ik ben beleefd en vriendelijk tegen iedereen.
Ik luister naar de ander.

Ik respecteer ‘de stop’.

Ik los een ruzie op met praten, zonder geweld.

Ik geef de anderen regelmatig een pluim.

2. Speeltijd
Ik speel nooit op de trappen.

Ik speel op mijn speelplaats en ga niet over
de rode lijn.

Ik hou mij aan de beurtrollen voor:
 Fietsen
 Treintje
 Speelhuisje
 Speelkoffer
 Basketballen
 netballen

Groene bal :
 Ik mag met de bal spelen.
 Ik mag fietsen.
 Ik mag op de speeltuigen.
 Ik mag spelen met gerief uit de speelkoffer.
Rode bal:
 Ik speel niet met de bal.
 Ik fiets niet.
 Ik speel niet op de speeltuigen.
 Ik speel niet met gerief uit de speelkoffer.
 Ik speel niet op het gras.
Kleuters en kinderen van het 1ste leerjaar

Als het regent speel ik binnen
op de overdekte speelplaats.
Kinderen van het 2de leerjaar tot en met het 6de leerjaar.
Als het regent speel ik buiten
op de overdekte speelplaats.

binnen
1 leerjaar
e

buiten
2 tot 6 leerjaar
e

e

3. In de rij

Als het belt ga ik onmiddellijk naar de rij.

In de rij ben ik stil.

Ik laat de anderen met rust.

Bij de bel op het einde van de dag ga ik onmiddellijk
naar mijn rij.

Karmelietenstraat

Gentsestraat

overdekte speelplaats (buiten)

4. Orde en netheid

Ik zet mijn boekentas op de juiste plaats!
……………………………
.

…………………...............
Als ik moet blijven na 15:40 uur dan
plaats ik mijn boekentas
op de overdekte speelplaats buiten.

NA

..... .....
...

buiten
.

Mijn jas hang ik steeds aan de kapstok.

Ik draag zorg voor mijn turn- en zwemzak.

Ik sorteer afval in de juiste bak.

GFT

PMD

RESTAFVAL

De koude refter

1. Geef voorrang aan de broodbak.
2. Eet je brooddoos leeg.
3. Gooi papier in de vuilbak.
4. Blijf zitten op je plaats.
5. Stilte.

De warme refter

1.Ik sta in de rij
met één iemand aan mijn zij.
2.In de gang ben ik stil
en doe wat juf of meester wil.
3.Tijdens de maaltijd loop ik niet rond
en zorg dat het bestek in het mandje komt.
4.Na het eten :”Stoeltje onder tafel terug”.
Hop, in de rij en vlug.

Het gebruik van het toilet

Doorgespoeld staat netjes!

Deurtje dicht, blij gezicht!

Na het toilet ,
handen wassen.

Jabbedabbedoe,
kraantje toe!

